FloreoKids- BSO Het Koetshuis

Missie 850 4+
25 april t/m 06 mei

Let op: Alles wat je vanaf nu leest, ziet of hoort is STRIKT GEHEIM.
Welkom in de wereld van de spionage, waarin geheim agenten, geheimschri en strikte
geheimhouding een belangrijke rol spelen… Het werk van een meesterspion is spectaculair,
maar ook gevaarlijk, moeilijk, geheimzinnig en spannend. Sluip mee op avontuur en neem
deel aan deze zeer geheime missie, die bekend staat als Missie 850…
Verzamel alle verborgen aanwijzingen, kraak de code en volbreng Missie 850!
Veel succes,
Groetjes van het BSO-team

Week 1
Maandag 25 april
Maak je eigen geheime agent naamkaartje

we gaan ons eigen naamkaartje maken. zo kunnen we bewijzen dat we
geheime agenten zijn.
darten (kli enband)

als geheime agent, moet je natuurlijk goed kunnen richten. gooi met de
pijlen zoveel mogelijk punten en laat zien dat jij kan richten

Dinsdag 26 april
Oranje proeverij

We proeven van alles wat oranje is! Herken jij de verschillende smaken?
RED DE KONINGSLUNCH

we hebben vandaag een heerlijke lunch klaargezet. maar o nee, de
boeven hebben alles verstopt. Ga op zoek naar alle benodigdheden voor
deze fantas sche lunch. Als alles gevonden is, kunnen we aan tafel
mini koningsspelen

we gaan vandaag de mini koningsspelen doen. we gaan koekhappen,
blikgooien, wie gooit het verst spelen en nog veel meer. voor de winnaar
is er een prach ge prijs

Donderdag 28 april
Vingerafdruk sleutelhanger

Maak van zoutdeeg of klei je eigen stoere vingerafdruk sleutelhanger! Leuk
om cadeau te doen of om aan je ﬁetssleutel te hangen.
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Gevangenis photobooth

Oh nee! Boeven gesignaleerd! Sluit ze op! We gaan eerst een gevangenis
maken en maken natuurlijk een foto van alle schurken.. We laten ze echt
niet zomaar gaan hoor!

Vrijdag 29 april
Langs de laserstralen

We gaan door een parcours van laserstralen, net zoals echte schurken na
een overval! Als we de laserstralen ontwijken kunnen we de buit veilig
meenemen.
Zoek en vind spel

Kun jij goed zoeken? Hopelijk vind je dan het juiste voorwerp. De
opdrachten zijn soms simpel n soms een echte uitdaging!

Week 2
Maandag 2 mei
Eetbare dynamietstaven

Al sinds heel lange jd gebruiken schurken dynamietstaven. Ze doen dat
om dingen open te breken en iets te laten ontploﬀen. De dynamietstaven
die wij gaan maken kunnen ook openbreken: gelukkig komt er dan geen
ontploﬃng maar iets anders uit!
ABC zoekspel

Ken jij het alfabet op je duimpje en heb jij als eerste alle voorwerpen
gevonden?

Dinsdag 3 mei
Spek de speurneus

Ben jij een goede speurneus? Kun jij achterhalen van wie de sporen zijn?
Wees even een echte detec ve en speur met ons mee!
uitstapje

vandaag gaan we met de kinderen op stap, we gaan er een mooie dag
van maken.

Donderdag 5 mei
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Pokémon: Go a catch 'em all 12

In het bekende spel Pokémon Go! zijn er ruim 150 Pokémon te vinden. We
volgen de Pokéballs, Drowzee wijst ons naar rechts en Foogus wijst ons
rechtdoor. Welke 12 Pokémon ontdekken we onderweg en hebben we het
allemaal goed?
Morsecode: geheimtaal doorgeven

Voordat de telefoons werden uitgevonden werden er berichten verstuurd
via elektriciteitsdraden: morsecode. Kun jij berichten versturen in
morsecode?

Vrijdag 6 mei
Speurplaat "Zoek de dader"

Er is een roof gepleegd! Tijdens deze crea eve zoektocht ga je op zoek
naar de dader die iets waardevols gestolen hee . Lukt het jou om de
dader te ontmaskeren?
Spion tre al

Lukt het jullie om in contact te komen met de spion? En lukt het de spion
om de "vijand" uit te schakelen? Probeer het uit jdens dit gave balspel!

